
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

08 грудня 2020 року                     м. Стрий                            № 7

Про скликання III сесії Стрийської міської ради
Стрийського району VIII демократичного скликання

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:
       1.Скликати III чергову сесію Стрийської міської ради VIII 
демократичного скликання 22 грудня 2020 року о 10:00 год. у приміщення 
Стрийського міського будинку культури (вул. Крушельницької,18).
      2. На розгляд сесії винесли питання:
   - Розгляд депутатських звернень;
- Про бюджет Стрийської міськоїтериторіальної громади на 2021 рік;
- Про внесеннязмін до показниківміського бюджету на 2020 рік;
   - Про затвердження змін до Програми  економічного та соціального 
розвитку м. Стрия на 2020 рік;
- Про затверджень положення про відділ охорони здоров’я виконавчого 
комітету Стрийської міської ради;
    -  Про тимчасове віднесення вул. Кравецької та вул. Торговиці до території  
КП «Ринок» на 2021 рік;
    - Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
м. Стрия» Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік;
    - Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» 
Стрийської міської ради Львівської області на 2020 рік;
     - Про затвердження змін до Програми розвитку Комунального 
некомерційного підприємства «Стрийська міська дитяча лікарня» Стрийської 
міської ради Львівської області на 2020 рік;
     - Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийський пологовий будинок»;
     - Про внесення змін до рішення сесії Стрийської міської ради №1047 від 
09 вересня 2020 року;
     - Про реорганізацію Стрийського міського центру соціальних служб для  
сім ї, дітей та молоді;



     - Про надання дозволу на розроблення детального плану території в м. 
Стрию;
     - Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу у 
власність;
     - Про продаж у власність земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення;
     - Про надання згоди про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади по вул. Шевченка,113;
     - Про надання згоди про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади по вул. Шевченка,113;
- Про надання згоди про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади по вул. Шевченка,111;
- Про надання згоди про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади по вул. Шевченка,111;
     - Про надання згоди про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади по вул. Шевченка,111;
- Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості);
     - Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) меж для надання у власність громадянам в межах м. Стрия та 
внесення змін у рішення сесії;
- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок у власність громадянам м. Стрия;
     - Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для надання в постійне користування;
    - Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення; проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
надання в оренду, постійне користування; технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
надання в оренду; технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки технічної документації щодо поділу 
(об’єднання) земельних ділянок, продовження, надання, та припинення права 
користування земельними ділянками;
    - Різне.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ


